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Bedrijfsgegevens 

 

Naam van de zorgboerderij: CSI Stables Stoeterij en Zorgboerderij 

Adres: Westdijk 19 

Postcode: 1847 LH 

Woonplaats Zuidschermer 

Provincie: Noord-Holland 

Land: Nederland 

Website: www.csi-stables.nl 

E-mailadres: info@csi-stables.nl 

 
 

Gegevens 1
e
 contactpersoon 

 

Naam: Christabel Schilder 

Adres: Westdijk 19 

Postcode: 1847 LH 

Woonplaats Zuidschermer 

Land: Nederland 

Telefoonnummer: 003172-5280368 

Mobiel nummer: 00316-13929202 

E-mailadres: info@csi-stables.nl 

  

Jaarverslag opgesteld door: Christabel Schilder Datum laatste wijziging: 

Overige betrokkenen:  05-05-2013 
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Het algemene beeld van het afgelopen jaar 

Structuur van de dagelijkse bezigheden: 
De stoeterij is natuurlijk de basis van alle werkzaamheden. Nog steeds zien we dat de cliënten het 
fijn vinden om te zorgen voor de paarden. De dagelijkse werkzaamheden geven structuur aan de 
dag. Ook cliënten die niets met paarden hebben gaan allemaal overstag. De werkzaamheden op het 
erf zelf zijn iets minder populair. Een aantal cliënten vinden het leuk in de tuin maar vooral het 
zorgen voor de paarden vinden ze dus belangrijk. 
Bowlen 
In het voorjaar van 2012 zijn we met alle mensen die betrokken zijn bij CSI Stables wezen “Bowlen 
en eten” in Langedijk dit was een groot succes. 
Zwemmen 
Na de zomervakantie hebben we met een fijne club cliënten onder begeleiding gezwommen in het 
openbare zwemcomplex de Hoornse Vaart. 
Inrichten springtuin in de fruitboomgaard  
Wat heerlijk een eigen springtuin, de cliënten die het durfden hebben zich heerlijk uit kunnen leven 
over de hindernissen met de paarden (natuurlijk onder deskundige begeleiding). 
Bezoek manege 
Voor de liefhebbers en geïnteresseerden hebben we een uitje gepland naar Manege Beukers, daar 
was een oudejaars indoor springwedstrijd. Deze hebben we onder het genot van een hapje en een 
drankje genoten. 
Cupcakes bakken en versieren 
Door de zus van Christabel, José, is een middag cupcakes versieren gepland, dit werd met veel 
enthousiasme ontvangen en gecreëerd . 
St Nicolaas 
Zoals elk jaar hebben we in 2012 ook weer lootjes getrokken met Sinterklaas en een heerlijk 
gegeten van een lopend buffet met bami, saté en lasagne met afsluiten heerlijke toetjes, wederom 
een groot succes.  
Kerstkaarten maken 
Begin december hebben we met een leuke groep kerstkaarten gemaakt, dit is een jaarlijks terug 
kerend item. 
Kerstlunch 
24 December heeft iedereen genoten van een heerlijke kerstlunch, elke cliënt, medewerker en 
stagiaire heeft een heerlijk ruikend cadeautje gehad, ingekocht bij Douglas. 
Spelen 
Omdat CSI Stables over het algemeen jongeren voorziet in dagbesteding is het van belang om 
zeker voor deze doelgroep ontspannen activiteiten inlast. 
Na de verplichte werkzaamheden in het ochtend programma en na de lunch is er tijd voor 
ontspanning. Er zijn skelters, de paarden kunnen onder leiding van een gediplomeerd instructrice 
bereden worden, er worden konijnen verzorgd, hond en paarden geborsteld. Met sneeuw/vorst is er 
echt ijspret. In de zomer hebben we waterspelen. 
Skelter gedoneerd 
Namens 4 leerlingen van de technische school van Corus hebben we een door hun zelf gemaakte 
skelter in dank mogen ontvangen. 
Bezoek aan trainingsstal. 
Regelmatig wordt er een bezoek gebracht aan de trainingstal in Eemnes waar 1 van de zelf gefokte 
paarden in opleiding is van CSI stables. Dit wordt elke keer met 4 verschillende cliënten gedaan en 
is een populair uitje, ook met name het bezoek aan de Mc Donalds daarna. 
Kranten artikel 
CSI Stables stond met een imponerend artikel in het Noord Hollands dagblad. Het artikel bracht 
mooie reclame en een en compliment voor de aanwezige cliënten. Het stuk heeft veel begrip 
gecreëerd  in de omgeving en dorp. Er is ook een deelnemer uit voort gekomen. Kortom erg positief. 
 

 
 
 
 
 
 
 



2013-05-05_jv_1471_csi stables_jan2012-dec2012.doc  Pagina 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar 

Aantal Deelnemers 

Doelgroep Begin Instroom Uitstroom Eind 

Gehandicaptenzorg:  

x Verstandelijke beperking 0 2 0 2 

 
Lichamelijke beperking 0 0 0 0 

GGZ:  

x Psychische/ psychiatrische 
hulpvraag 

2 1 1 2 

x Verslavingsachtergrond 1 0 0 1 

 
Burn- out 0 0 0 0 

x Stoornis in autistisch 
spectrum 

2 0 0 2 

Jeugd met indicatie:  

 
Kinderen tot 12 jaar     

x Jeugdigen 12 – 18 jaar 6 2 2 6 

Ouderenzorg:  

x Ouderen 0  0 0 

x Dementerende ouderen 0  0 0 

Maatschappelijke opvang:  

x Langdurig werklozen 0  0 0 

 
Dak- en thuislozen 0  0 0 

 
Ex- gedetineerden 0  0 0 

 
Sociale hulpvraag activering 0  0 0 

Uitstroom reden  

x Doorstroom naar andere 
dagbesteding 

  1  

X Terugval   0  

X Vooruitgang bijvoorbeeld 
stage of werk 

  3  

 Totaal 11  4 13 

 
 
Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod  
Ja, aan de verstandelijk beperkten doelgroep. 
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Invloed op beleid 
CSI Stables heeft enkele cliënten aangeboden die in staat zijn om hun BHV diploma te behalen dit 
aan te bieden. Dit werd zeer positief ontvangen en gedaan. Zo wordt er toch een stukje scholing en 
bewust wording gerealiseerd in veiligheid en kwaliteit onder de cliënten. 

 
Inspraak kwaliteit CSI Stables door/voor cliënten. 
Normale gang van zaken in 2012 is dat alle werkprocessen en ervaringen dagelijks besproken 
worden aan tafel of persoonlijk. De groep cliënten is hecht en hebben over het algemeen allen 
respect voor elkaar. De groep denkt mee en C. Schilder staat voor alles open wat de cliënten 
aandragen.  
 
Functioneringsgesprekken met stagiaires en medewerkers. 
Dagelijks wordt de werkdag geëvalueerd met medewerkers/stagiaires in een kort of indien nodig 
lang overleg.  
 
De stagiaires krijgen bezoek van hun docent en worden dus meteen geëvalueerd. 
CSI Stables heeft een up to date cliënten dossier wat elk kwartaal gecontroleerd wordt  
door C. Schilder. 
 
Kwaliteit van de zorg. 
De cliënten krijgen vanuit Landzijde elk jaar een tevredenheidonderzoek voorgeschoteld en kan 
deze (indien gewenst anoniem) invullen en terug sturen naar Landzijde. Indien er klachten of 
ontevreden cliënten zijn op onze boerderij kan Landzijde dit aangeven aan C. Schilder zodat zij 
maatregelen kan treffen in haar systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg op 
haar bedrijf.  
 
Na de jaarlijkse persoonlijke evaluatie met de cliënt wordt de evaluatie in drievoud opgestuurd naar 
C. Schilder. Deze dient gelezen en indien akkoord met de inhoud ondertekend te worden door de 
cliënt/verzorger/ouder en C. Schilder en de regiocoördinator van Landzijde.  
 
Scholing en ontwikkeling 
Bijscholingsavonden: 
06-02-2012: Hygiëne protocol gevolgd door C. Schilder. 
11-04-2012: Niet aangeboren hersenletsel gevolgd door C. Schilder. 
03-11-2012: Kwaliteitsontwikkeling, borging en kwaliteitsgaranties. Gevolgd door C. Schilder. 
22-02-2012: Jaarvergadering, ontwikkeling in de WMO gevolgd door C. Schilder. 
(ik geef ook de jaarvergadering aan omdat deze ook altijd bijzonder informatief is en er altijd wel een 
spreker is en een thema heeft) 
 
BHV Basiscursus: 
09-07-2012 behaald door M. Houter en diverse deelnemers. 
 
BHV Herhaling: 
De herhaling van C. Schilder in November is niet gedaan maar is in de planning begin 2013. 
 
Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? 
De herhaling van BHV van C. Schilder is nog niet behaald. 
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? N 

Overzicht Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? N 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er meldingen van klachten? N 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

21-02-2012 3 cliënten  2013 J 

27-03-2012 1 cliënt  2013 J 

14-05-2012 1 cliënt  2013 J 

01-12-2012 4 cliënten  2013 J 

13-12-2012 5 cliënten  2013 J 

 
 
 

Conclusies uit bovenstaand overzicht 
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) 

 

CSI Stables timmert aardig aan de weg en wordt door nieuwe deelnemers gevonden via internet en 
mondelinge reclame en via andere deelnemers doorgegeven. De kwaliteitsbewaking is op orde.  
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Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar 

Actie gerealiseerd toelichting 

Jaarlijks terugkerende acties   

BHV Basis 2012  

Maaike Houter 2012 Geslaagd 

Kyra Buth 2012 Geslaagd 

BHV herhaling   

Christabel Schilder 2012 Niet gedaan. 

Actualisatie van de RI&E  2012 CS 

Jaarverslag maken 2012 CS 

Kwaliteitsysteem afronden 2012 CS 

Zoönosen certificaat 2012 CS 

VOG verklaringen 2012 Maaike Houter, Kyra Buth, Stagiaire 

Verbandtrommel controleren 2012 CS 

Oefening calamiteitenplan 2012  

Brand/ontruiming oefening 2012 CS met cliënten. 

Evaluatie gesprekken met 
deelnemers 

2012 Landzijde en CS 

Tevredenheidonderzoek 
deelnemers 

2012 Landzijde. 

Functioneringsgesprekken 2012 CS 

Evaluatie met stagiaire 2012 CS 

Functioneringsgesprek 2012 CS 

Actie n.a.v. de RI&E   

Keuring apparaten 2012 Deze moet nog uitgevoerd worden. 

Preventie medewerker 2012 Door C. Schilder 

Aanschaffen brandblussers 2012 CS 

Aanvr. audit kwaliteitsysteem 2012 CS 

Borden hygiëne protocol  2012 CS 

Plattegrond aanpassen 2012 CS 

Certificaat veilige paardensport 2012 In behandeling 

Interne acties   

Aanschaf rijpaard 2012 CS 

Programma zomerkamp 2014 CS 

Opendag organiseren 2013 CS 

Afronden personeel Nardus 2012 CS 

Aannemen personeel Maaike 2012 CS 

Calibris erkenning 2012 CS 

Activiteiten plannen 2012 CS, medewerker en stagiaire 

Folder en flyer maken 2012 CS 

Stagiaire aannemen 2012 CS 

FNRS erkenning 2012 CS in behandeling 

   

Acties vanuit 
kwaliteitssysteem,evaluatie of 
audit 
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n.v.t.   

Overige acties van vorig jaar   

n.v.t.   

 
 

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?  
Nee, deze acties geven geen aanleiding om beleid bij te sturen. 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstellingen voor het komende jaar 
Groeien naar een aantal deelnemers van 10 per dag. 
FNRS erkenning. 
Zomerkamp organiseren. 
Opendag organiseren. 
 
 
 
 
 
 
Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar. 
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Actielijst 

 

Actielijst naam zorgboerderij : CSI Stables Datum (mm-jjjj) : 05-2014 

Boerderijnummer: 1471 Jaar: van 2012 tot 2013 

Acties Planning Realisatie 

Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum 

Jaarlijks terugkerende acties      

BHV Basis Debbie vd Geest 1-4-2013 1-10-2013 1-4-2013 1-5-2013 

BHV herhaling CS, Kyra Buth 1-4-2013 1-10-2013 27-4-2013  

Actualisatie van de RI&E       

Jaarverslag 2012 maken CS 1-1-2013 1-5-2013 5-5-2013  

Kwaliteitsysteem afronden CS 1-6-2013 1-8-2013   

Zoönosen certificaat CS 1-4-2013 1-5-2013 15-4-2013  

VOG verklaringen Stagiaires 1-9-2013 1-12-2013   

Verbandtrommel controleren CS 1-1-2013 31-12-2013   

Oefening calamiteitenplan      

Brand/ontruiming oefening CS en allen 1-7-2013 1-10-2013   

Evaluatie gesprekken met deelnemers CS, landzijde 1-1-2013 31-12-2013   

Tevredenheidonderzoek deelnemers Landzijde 1-1-2013 31-12-2013   

Functioneringsgesprekken CS 1-1-2013 31-12-2013   

Evaluatie met stagiaire CS 1-9-2013 1-7-2014   

Functioneringsgesprek CS 1-9-2013 1-7-2014   

Actie n.a.v. de RI&E      

Keuring apparaten CS, VD Mechanisatie 1-7-2013 1-10-2013   

Aanvr. audit kwaliteitsysteem CS 1-7-2013 1-8-2013   

Plattegrond aanpassen  1-12-2013 1-7-2014   

Certificaat veilige paardensport CS 1-1-2013 1-4-2013 1-3-2013  

Opstellen jaarverslag CS 1-2-2013 1-5-2013 5-5-2013  
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Overige acties      

Programma zomerkamp CS 1-1-2013 31-12-2013   

Opendag organiseren CS 1-5-2013 1-6-2013   

Afronden personeel Maaike CS 1-2-2013 1-3-2013 1-2-2013  

Aannemen personeel Debbie CS 1-2-2013 1-3-2013 1-3-2013  

Activiteiten plannen CS, Debbie, Stagiaire 1-3-2013 31-12-2013   

Stagiaire aannemen CS 1-5-2013 1-12-2013   

FNRS erkenning CS 1-1-2013 1-7-2013   

 


